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* Bu metin, Aslı Çoban tarafından Keig Platformu üyelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. 

 Nereden Başladık?

Kadın istihdamını desteklemeye yönelik devlet politikası son yıllarda belirli eksenlere dayalı olarak 
gelişmektedir. Esnek çalışma ve atipik istihdam biçimleri, girişimcilik ve sürekliliği olmayan güvencesiz 
çalışma biçimlerinin kurumlaştırılması olarak belirlenen bu eksenlerin kadın istihdamını artıracağı 
varsayılmaktadır:

(1) Esnek çalışma ve atipik istihdam biçimlerinin kadın istihdamını artıracak temel çözüm araçları 
olduğu her fırsatta dile getirilmektedir. Kamuda çalışan kadınların annelik halinde 5 yıla varan süre-
lerle kısmi süreli çalışmaları ile düzensiz ve/ya da enformel çalışanların geçici istihdam ajansları yoluyla 
çalışmalarını içeren düzenlemelerin yapılacağı, bu kapsamda gündeme getirilen hususlar arasındadır. Bu-
nun dışında, “kadınların kendilerinin esnek çalışmak istedikleri” yönündeki iddialar da çocuğuna uzun 
bir dönem, evde, kendi başına bakmak isteyen “iyi anne” kurgusuna dayandırılarak sık sık gündeme 
getirilmektedir. Kadınların anne olduklarında yaşamın diğer alanlarından çekilmelerini doğallaştıran ve 
“annelik görevleri”ni eksiksiz yerine getirmelerini bekleyen bu kurgu yerine anneliğin bireysel bir seçim 
olarak yaşanmasını sağlayacak gerçek alternatiflerin yaratılması gerekmektedir.  Bu noktada, “esnek” 
kavramıyla tabir edilen çalışma biçimleri ile atipik istihdam uygulamalarının zorunlu değil, haklar/sosyal 
güvenlik/gelir düzeyi açısından arzu edilir alternatifler olarak sunulması ve ulaşılabilir, kaliteli bakım 
hizmetlerinin yaygın olarak sağlanması önem taşımaktadır.. 
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(2) Kadın istihdamının artırılması noktasında kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik söylem 
ve girişimler de öne çıkarılmaktadır. Kadın girişimciliği -hizmet ve girişimler düzeyinde oldukça 
farklılaşmış bir politika alanı olmakla beraber- kitlesel düzeyde en fazla, ücretli istihdam alternatifi 
bulamayan kadınların gelir getirici faaliyet arayışlarına bir cevap olmaya yönelmiş, ev eksenli çalışma ve 
küçük ölçekli fason üretim gibi düşük profilli işleri teşvik eder olmuştur. Bu noktada, kadın girişimciliği 
ile ilgili hizmet ve teşviklerin, yüksek meslek profiline sahip ya da fırsat girişimcisi (sektörü bilen, 
kaynaklara erişim olanağı olan, vb.) kadınlara yönelik yoğunlaştırılmış bir temelde sunulması, zaruret 
girişimcisi1 olmaya aday kadınların ise ücretli çalışmaya yönlendirilmesi gerektiği yönünde KEİG olarak 
görüşlerimizi dile getirdik ve getirmekteyiz.
(3) Öte yandan, kadın istihdamını artırma politikaları kapsamında kırılgan, güvencesiz ve sürek-
siz olma eğilimindeki kadınlara ait var olan çalışma biçimleri, kısmi düzenlemeler yapılarak 
kurumlaştırılmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kısmi kapsayıcılık içeren sosyal güvenlik 
düzenlemeleri yapılmakta, tarımda çalışan kadınlar ve ev eksenli çalışan kadınların kooperatifleşmesi 
desteklenmekte, hane içi bakım yükü nakit transferi yoluyla istihdam benzeri bir statüde düzenlen-
mek istenmektedir. Bu işlere yönelik olarak, çalışanların istihdam statülerini yasal zeminde tanıyıp 
destekleyecek, meslek ve işçi kimliğini güçlendiren düzenlemelerin yapılması acil bir ihtiyaçtır. 

 Eğretileşme Tehlikesi...

Tüm bu genel politika başlıkları ve tercihlerine yönelik olarak yaptığımız değerlendirmeleri çerçeve-
lemek, uyarı ve önerilerimizi sistemli hale getirmek üzere bir araştırma gerçekleştirdik. “Çalışma 
Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi” başlıklı bu araştırma, kadın istihdamını 
artıracağı gerekçesiyle gündeme getirilen atipik çalışma biçimlerinin baskın hale gelmesi sonucunda 
kadınlar ve kadın gruplarının kötü işlere sıkışması -diğer bir anlatımla çalışma yaşamında eğretileşme- 
tehlikesinin altını çizmektedir. Bunu yaparken, kadın istihdamının artırılması kadar yaratılan istihdamın 
1 Zaruret girişimcisi kadınlar, bir piyasa fırsatı ya da kaynaktan hareketle girişimciliğe yönelen fırsat girişimcilerinin aksine, başka 
bir   gelir getirici aktivite alternatifine sahip olmadıklarından piyasa ve iş rasyonalitesinden uzak olarak girişimciliğe 
yönelmektedirler.

niteliğini de tartışmaya açmak istemekteyiz.  Bu kapsamda, kadın istihdamındaki büyük artışları, “geçici, 
kısmi zamanlı ve küçük ölçekli kendi hesabına çalışma”yı yaygınlaştırmak yoluyla gerçekleştirmiş ül-
kelerin deneyimlerinden alınacak dersler bulunmaktadır.

Kadın istihdamını artıracağı iddiasıyla öne çıkarılan “esnek ve atipik” çalışma biçimlerinin, kadın 
istihdamının geneline hâkim olduğunda ortaya çıkmasından çekinilen eğretilik halinin tanımında aynı 
anda 5 zaafın birden yer aldığı görülmektedir: 

(1) İşgücü piyasasına çıkan kişi, önerilen iş dışında bir alternatife sahip değildir; 
(2) iş, çalışanı yoksulluk koşullarından çıkarmamaktadır; 
(3) kişinin geleceğe dönük yaşam kararları alması güçtür ve belirsizlikle karşıkarşıyadır;  
(4) çalışma koşulları sağlık ve güvenlik şartları açısından olumsuzdur; 
(5) çalışanın örgütlenme ve/ya temsil edilme imkânı yoktur. 
Kötü işler ve kötü istihdam ilişkilerinin güncel özelliklerinden hareketle tanımlanan eğretilik, 
özellikle bazı istihdam ve çalışma ilişkilerinde yoğunlaşmaktadır (Rosman, 2013).

Eğreti çalışma ilişkileri, doğrudan düzenlenmiş geçici iş sözleşmelerini (ki bunlar “kalıcı”  olarak 
geçici özellik kazanabileceklerdir); “mevsimlik” sözleşmeleri (ki bunlar yıl boyunca defeaten 
ortaya çıkacaklardır); geçici istihdam bürolarına/aracılarına dayalı istihdamı; ve tüm diğer ger-
çek işveren ile ilişkiyi belirsizleştiren dışarıdan alıma (outsourcing) dayalı, dolaylı, üç taraflı ya 
da üçlü istihdam ilişkilerini;  “bağımsız üstleniciler”, istismar edici “stajyerlik” ve “yetiştirme” 
biçimleri halinde kendini gösteren sahte “kendi hesabına çalışmayı” ve Brezilya’daki şeker, palmi-
ye yağı ve muz sektörlerindeki “kooperatifleşme” örneğinde görüldüğü biçimlerdeki istihdam 
sözleşmelerinin ticari iş sözleşmelerine dönüşümü ile ortaya çıkan çalışma ilişkilerini kapsar 
(Rossman, 2013:25).

Kadın istihdamı oranlarındaki artışı büyük ölçüde geçici çalışmanın yaygınlaşması ile sağlayan İspanya, 
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kısmi zamanlı çalışma ile başaran Hollanda ve kendi hesabına çalışma türlerini de kapsayan çok sayıda 
özel istihdam statüsünü kurumlaştırarak sağlayan İtalya örneklerine bakarak, benzer bir yol izleme 
aşamasındaki Türkiye için önemli çıkarımlar yapmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.  Bu ne-
denle, adı geçen ülke örnekleri kapsamında atipik istihdamın desteklenmesinin kadın istihdamında 
eğretileşmenin artışına yol açıp açmadığı sorusunu cevaplamak önem taşımaktadır.

 İspanya, İtalya ve Hollanda’da Kadın İstihdamı Nasıl Arttı?

Bu ülkelerde kadın istihdamı, 70’lerden bu yana, çok büyük artışlar göstermiştir. Kadın istihdamını 
artırmak üzere iş ve iş dışı yaşamın uyumlulaştırılmasını teşvik eden politikalar arasında, kadınlar için 
can alıcı öneme sahip olan çocuk bakım hizmetleri, nispeten geriden gelen bir gelişim göstermiştir. 
Bu nedenle çocuk bakımını da kapsayan ev içi bakım yükü -çoğunlukla kadınların sorumluluğunda 
görüldüğü için- kadınların işgücü piyasasındaki en belirgin dezavantajı olmuştur. 
Bu dezavantaj kadınların,

(1) Çalışma yaşamlarının, yaşam dönemleri itibariyle parçalanmış, süreksiz bir görünüm 
arz etmesine,
(2) Çalışma yaşamındaki rollerinin ikincil kabul edilmesine neden olmuştur.

Kadınların işgücü piyasasına bu kırılgan katılımı, onları piyasanın ikincil katmanlarında atipik ve    
esnek çalışma biçimlerinde yoğunlaşmaya yönlendirmiştir.

Bu durum, tek tek kadınların çalışma yaşamındaki koşullarını belirlemenin ötesinde, bir kategori olarak 
kadın işgücünün piyasadaki yeri ve yeterliliklerine ilişkin geniş anlamda devlet ve işveren algısını ve 
tavrını belirlemekte, kadınların işgücü piyasasındaki pazarlık güçlerini aşağı çekmekte ve zaman içe-
risinde çalışma ilişkileri ve işgücü piyasası politikasında bir kurumsal süreklilik oluşturmaktadır. Bu or-
tamda atipik istihdam biçimleri ve esnekleşme, belirli işgücü gruplarının (kadınlar, gençler, göçmenler... 

vd.) işgücü piyasasında dezavantaj kabul edilen özellikleri üzerine kurulmuş ve bu grupların işçileşmesi 
vasıtasıyla yaygınlaştırılmıştır. 

Ülke örneklerine bakıldığında, İspanya’da kadınların çalışma yaşamına girerken karşılaştıkları bakım 
hizmeti eksikliğini, çocuklar için büyükanne bakımı ve göçmen kadın emeği ile kapatmaya yöneldikleri 
görülmektedir. Kadınların iş ve eviçi bakım yüklerini uzlaştırmak üzere uyguladıkları bir diğer yöntem 
de çocuk sahibi olma yaşını ertelemeleri olmuştur. Ülkede, geçici çalışmanın yaygınlaşması, kadın 
istihdam oranlarında büyük yükselişler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Geçici çalışma, gençler ve göçmen-
lerin yanı sıra kadınlar arasında hızla yaygınlaşmıştır ve son yıllarda alınan tüm tedbirlere rağmen 
sınırlanamayarak Avrupa’nın en yüksek oranlarından birine ulaşmıştır. 

İtalya’da kadınların bakım yüklerini çalışma yaşamları ile dengeli kılmak için, kesintili kariyerler, kısmi 
zamanlı çalışma, büyükanne bakımı, göçmen kadın emeği gibi çözümlere başvurdukları görülmektedir. 
İtalya’da geçici, düzensiz, arızi, esnek ve kendi hesabına çalışma biçimlerinin bir arada olması söz konu-
sudur. Enformel düzeyde ortaya çıkan istihdam ve çalışma biçimlerini düzenlemeye yönelik girişimler, 
yasal ve idari düzeyde pek çok çalışma ve istihdam statüsünün tanımlandığı karmaşık bir sistem inşa 
etmiştir. İş güvencesi ve sosyal güvenlik sisteminin, norm dışı çalışma biçimlerini kapsamaya yönelik 
girişimleri de başarısızlığa uğramıştır. Hollanda’da ise çoğunlukla yarı zamanlı olarak ve istihdamın 
getirdiği finansal teşvikler ile yararlanılan kurumsal çocuk bakım ve erken çocukluk eğitim sistemi, 
çalışan kadınlar için önemli bir bakım açığını ortaya çıkarmaktadır. Bu açık, çoğunlukla kadınların 
kısmi zamanlı çalışması, bu çalışma içerisinde de “çok küçük işler” olarak bilinen işlerde yoğunlaşması 
ile dengelenmektedir. İskandinav sisteminin evrensel asgari vatandaşlık geliri uygulaması ve çeşitli sosyal 
yardım mekanizmaları sayesinde, kadınların çalışan yoksullar olma olasılıkları düşüktür. Geçici istih-
dam, geçici istihdam büroları yolu ile istihdam ve kendi hesabına çalışma görünümündeki istihdam da 
son yıllarda büyük artış göstermiştir. 

Temel olarak geçici çalışma, kısmi süreli çalışma ve kendi hesabına çalışma yollarıyla kadın istihdamını 
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artırmayı deneyen İspanya, Hollanda ve İtalya’da ortaya çıkan durumun anahatlarına bakıldığında kadınlar 
açısından dezavantajlı bir işgücü piyasasının varlığı dikkat çekmektedir. Bu noktada kadın istihdamını 
artırmada kullanılan bu yolların yarattığı dezavantajları incelemek önem taşımaktadır.

 Geçici Çalışma Yoluyla Kadın İstihdamını Artırmanın Dezavantajları

Geçici çalışmaya dayalı sözleşmelerin;

 (1) Eğitim yaşantısından iş yaşantısına geçişi kolaylaştırdığı,
 (2) Mesleki eğitim ve yetiştirmenin zayıf olduğu ülkelerde işgücü piyasasına girişi sağladığı,
 (3) İşverenin arayışları ve işin gerekleri ile işgücünün arzu ve becerilerinin eşleşmesine dönük   
 (screening) etkinlik sağladığı,
 (4) İşsizliğe giriş ve işsizlikten çıkış oranlarını2 yükselterek uzun dönemli işsizlik oranlarını   
 düşürdüğü gerekçeleri ile,

işgücü piyasasının işleyişindeki etkinliği artırdıkları savunulmuştur. Ancak, geçici çalışmanın tüm türlerinin 
(doğrudan sınırlı süreli sözleşmelerle çalışma, geçici istihdam büroları ile çalışma, çağrı üzerine çalışma, 
mevsimlik çalışma, arızi çalışma, deneme süreleri ile çalışma) işgücü piyasasındaki katmanlaşmalara katkıda 
bulunduğu ve küçük bir profesyonel grup dışında özellikle kadınların diğer istihdam biçimlerine ve daha 
iyi işlere geçiş yönünden hareketliliklerini sınırladığı görülmektedir. Sadece çok genç yaştaki mezunlar 
açısından iş deneyimi elde etmek, iş başı eğitim almak ve işçi-işveren eşleşmesini sağlamak açısından geçici 
çalışmanın bazı türleri, işgücü piyasası etkinliğini artırma yönünden gerekçelendirilebilmektedir. Belli yaşa 
ulaşmış kadınlar açısından ise, eğretileşmenin beş temel özelliğinin geçici işlerde ortaya çıkma olasılığı old-
ukça yüksektir. Bu grup için geçici çalışma, alternatifsiz bir istihdam biçimi olarak ortaya çıkmakta, ilerleyen 
yıllarda iyi işlere geçiş imkânını düşürmekte, iş güvencesi eksikliği ve gelir düzensizliği nedeni ile geleceğe 
dönük belirsizlikler yaratmakta, sosyal güvenlik ve iş/işçi sağlığı ve güvenliği açılarından dezavantajlı bir 
çalışma yaşamına denk düşmekte, beşeri sermayeye katkıda bulunmamakta (aksine kaybına yol açabilmekte) 

2 Bir sene önce işsiz olup mevcut zamanda istihdam edilmiş olanların oranı, “işsizlikten çıkış oranı”; bir sene önce istihdam edilirken 
mevcut zamanda işsiz olanların oranı ise “işsizliğe giriş oranı” olarak ifade edilmektedir.

ve örgütlenme imkânlarını sınırlamaktadır. Kısaca kadınlar açısından geçici çalışma, eğretileşmiş iş ve 
çalışma biçimlerinin yoğunlaştığı piyasa katmanlarına hapsolma olasılığını son derece artırmaktadır.  
Geçici çalışmanın bir diğer özelliği, işletmeler ve işgücü piyasası açısından sayısal esnekliği teşvik et-
mesi ve diğer esneklik türlerinin uygulanmasını engellemesidir. Sayısal esneklik, yönetsel açıdan en 
kolay uygulanabilir esneklik türü olduğundan, güvenceli esneklik türleri olarak bilinen iç esneklik 
uygulamalarının önünü kapatmaktadır. Hollanda ve İtalya örneklerinde görüldüğü gibi, doğrudan 
geçici süreli sözleşmelere dayalı istihdam koşullarının yasal olarak iyileştirilmesine dönük düzenlemeler, 
piya-sada diğer geçici ve/ya da atipik çalışma türlerinin (geçici istihdam büroları ile istihdam ve kendi 
hesabına çalışma) yaygınlaşması ile sonuçlanabilmektedir. Geçici çalışanlar ile sürekli çalışanların iş 
güvencelerinin ve çalışma koşullarının eşitlenmesini isteyen uluslararası normlar ise İspanya örneğinde 
olduğu gibi, sürekli sözleşmelerle çalışanların koşullarını kötüleştiren düzenlemelere götürebilmektedir. 
Dolayısıyla, geçici çalışma, işgücü piyasasında ve işverende vazgeçmek istemedikleri bir yerleşiklik ve 
idari-yasal düzenlemelere yönelik bir direnç ortaya çıkarmaktadır.

Geçici çalışma, çoğunlukla düzensiz çalışma olarak ortaya çıkmakta ve çalışma yaşantısının belirli kesinti 
dönemleri ile sürmesine dayanmaktadır. Pek çok modelde geçici çalışanların çoğunluğu, işsizlik dönem-
lerinde işsizlik sigortası ödemelerinden yaralanamamakta ve sosyal güvenlik ödemelerini en iyi halde 
kendi katkıları ile devam ettirebilmektedirler. Hızla yeniden iş bulma gereği, çoğunlukla istenmeyen 
işlerin kabul edilmesine yol açabilmektedir.

Geçici çalışma, çalışanlar açısından oldukça rekabetçi bir piyasa arz etmektedir. Çalışanların, becerilerini 
korumak ve artırmak için gerekli yatırımları, eğitim, iş alet ve araçlarını kendilerinin sağlamaları 
gerekebilmektedir. Geçici çalışanlar, sürekli çalışanlara göre işyerinde sunulan eğitimlere çok daha düşük 
oranda katılabilmektedirler. Beceri eğitimlerini kamu hizmetlerinden ya da özel piyasadan sağlamaları 
gerekmektedir. Bu da, fazladan kaynak ve zamana ihtiyaç duydukları anlamına gelmektedir ki, kötü işler 
geçici çalışmayı bir döngü haline getirebilmektedir. 

Geçici çalışma işverene, evlilik ve doğum hallerinde çalışanı işten çıkarabilmesine yönelik fiili bir 
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dayanak sağlamaktadır ve bu zemindeki ayrımcılıklara yönelik yasakların etrafından dolanmalarına 
imkân vermektedir. Doğum halinde sözleşmesi yenilenmeyen kadınlara yönelik bir araştırma bulun-
mamakla beraber, bu uygulamanın yaygın olduğu ve geçici çalışmanın cinsiyet temelinde ayrımcılığı 
kurumlaştırmakta olduğu ifade edilmektedir. 
 
 
 Kısmi Süreli Çalışma Yoluyla Kadın İstihdamını Artırmanın Dezavantajları

Kısmi süreli çalışmanın “özellikle kadınların iş ve aile sorumluluklarını bir arada yürütebilmelerine 
imkân verdiği”, bu çalışma biçimini savunmada kullanılan yaygın bir argümandır. Bu hali ile kısmi 
süreli çalışma, çalışanların ve özellikle kadınların bir tercihi olarak sunulmaktadır. Bu iddiaya iki şekilde 
itiraz etmek gerekmektedir. Görüldüğü üzere, kurumsal bakım, izin uygulamaları ve finansal teşvik 
ve transferleri kapsayan çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımına yönelik politika karmaları, çalışanların 
ve piyasanın taleplerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla aile ve bakım ile ilgili sorumluluklar, kısmi 
çalışmaya yönelik bir talep olarak değil, etkili bakım politikası karmalarının geliştirilmesine yönelik 
bir talep olarak da yorumlanabilecektir. Etkili bir bakım politikası karması ortaya koyulmadan, aile 
sorumluluklarının kısmi çalışmaya yönelik bir talep olarak yorumlanması, pratikte kadınların çalışma 
yaşamlarına tam zamanlı katılımlarını onaylamayan bir kamu politikası anlamına gelmektedir. Kısmi 
süreli çalışan kadınlar için, tam zamanlı iş bulamamaları ve aile sorumlulukları, kısmi süreli çalışmanın 
iki ezici büyüklükteki sebebini oluşturmaktadır. Yine çalışılan ülkelerde bakıma muhtaç aile üyelerinin 
bakımına yönelik bir hizmet ve destek açığı bulunduğu görülmektedir. 

İkinci olarak, kısmi süreli çalışma, kötü iş ve istihdam koşullarını ifade etmekte, düşük gelir ve 
sosyal güvenlik sisteminden yararlanamama anlamına gelmektedir. Çoğunlukla da geçici çalışma ile 
örtüşmektedir ve bu çalışma biçiminin dezavantajlarını da barındırmaktadır. 

Özellikle kadınlara yönelik bir norm hali aldığında kısmi süreli istihdam edilen kadınların başka işlerle 
gelirlerini desteklemeye yöneldikleri görülmektedir. Kısmi çalışmanın yaygınlaştığı İspanya ve baskın 

olduğu Hollanda gibi ülkelerde ikinci bir iş sahibi olan kadınların sayısı, erkeklerin sayısını geçmiştir.  
Bu durum, doğrudan kısmi süreli çalışmanın (veya kendi hesabına çalışmanın) bir tercih olmadığına ve 
insana yakışır yaşam olanağına kavuşturacak gelir sağlamadığına işaret etmektedir. 
Kısmi zamanlı çalışanların fazla mesai yapabileceği yönündeki düzenlemeler, kısmi çalışmanın aile 
yaşamı ile uyumu kolaylaştıracağı yönündeki tüm argümanları çürütmektedir. Kısmi çalışma, çalışma 
yaşamında esnekliğin istismar edici formlarından biri haline gelmektedir.

Geçici bir süre için kısmi süreli çalışmaya yönelik düzenlemelerin çalışanların hak kayıplarının önüne 
geçecek şekilde uygulanması,  kısmi zamanlı çalışmanın iş-iş dışı yaşam dengesini sağlamada işlevsel 
olduğu tek uygulama olduğu söylenebilir.
 
 Kendi Hesabına Çalışma Yoluyla Kadın İstihdamını Artırmanın Dezavantajları

Kendi hesabına çalışma, mikro ve küçük ölçekli işletme kurma ve gelir getirici işler, kadın girişimciliğini 
destekleme politikaları bağlamında kadın istihdamını artırmak için önerilen popüler çözümler 
arasındadır. Kendi hesabına çalışmanın eğreti çalışmaya açık biçimleri, kimseyi çalıştırmadan kendi 
hesabına çalışanlar, tek müşteriye sipariş/ihtiyaç üzerine çalışanlar gibi kategoriler içerisinde anlaşılmaya 
çalışılmaktadır. Kalkınma ile birlikte kendi hesabına çalışmanın geride kaldığı iddia edilse de bu 
çalışma türünü destekleyen güçlü bazı güncel dinamikler bulunmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
evde çalışanlar ve proje temelli işlerde çalışanlar yeni dönemin kendi hesabına çalışanları arasında yer 
almaktadır. Ev hizmetlerinde ve evde çalışanların konumları işgücü piyasasında oldukça kırılgandır 
ve geniş olarak tartışılmıştır. Pek çok başka durumda, çeşitli atipik ücretli istihdam biçimlerine yöne-
lik çalışanı destekleyen yasal ve idari düzenlemeler, işverenleri, diğer bir esnek istihdam biçimi olan 
kendi hesabına işgörenden iş almayı tercih etmesine de götürmektedir. Yine tek bir işletme ve işverene 
çalışılmasının söz konusu olduğu bu hallerde, görünürde istihdam değil, iş sözleşmesi söz konusudur 
ve profesyonel küçük bir azınlık dışında, bu biçimde çalışanlar için oldukça istismar edici koşullar söz 
konusudur. Yine kriz dönemlerinde işsizlik ortamı nedeniyle gelir getirici işlere yönelen bir nüfus or-
taya çıkmaktadır. Bu grup, bir iş ya da gelir fırsatından ziyade, elindeki imkânlardan hareketle gelir 
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getirici faaliyetlere girmekte; genellikle kısa süre içerisinde ve kötü koşullarda piyasadan çıkmaktadır. 
Kendi hesabına çalışma kategorisindeki çalışma biçimleri geniş bir çeşitlilik içerisinde ortaya çıksa 
da, çalışmaya dayalı haklardan yararlanamamaları, çalışma ilişkilerinin kırılganlığı ve kendi kendini 
sömürme eğilimi gibi özellikler itibariyle ortaklaşmaktadırlar. Bu durum, kendi hesabına çalışmanın 
kadın girişimciliğinin teşviki adı altında geniş şekilde desteklenmesini sorunlu hale getirmektedir. Kendi 
adına çalışmanın ve girişimciliğin, iş ve aile yaşamını uzlaştırmada kadınlara kolaylık sağlayacağı iddia 
edilmektedir. Fakat bu tip çalışma biçimlerindeki yoğun kendi kendini sömürme olgusu karşısında bu 
iddia tamamen geçersizdir. 

Sonuç olarak denebilir ki, geçici, kısmi zamanlı ve kendi hesabına çalışma gibi eğretileşmenin en fazla 
tespit edildiği statülerle çalışmanın yaygın bir hal aldığı ülke örneklerinde, bu çalışma biçimlerinde 
ağırlıklı olarak kadınlar çalışmaktadır. Bu çalışma biçimlerinin kendi içlerinde farklılaşması hallerinde, 
kadınların daha kötü koşullarda çalıştığı anlaşılmaktadır. Kadınlar açısından eğretileşme eğilimindeki 
atipik çalışma biçimleri, iyi işlere geçiş yapmayı zorlaştıran bir faktördür. Bu çalışma biçimleri, esnekliğin 
güvencesiz modellerinin yaygınlaşıp yerleşikleşmesine neden olmaktadır. Bir kez yaygınlaştıktan sonra 
eğreti atipik çalışmanın sınırlanması ülke örneklerinin gösterdiği gibi oldukça zordur.

 Bitirirken...

Kadınların çalışma yaşamına kitlesel olarak girişlerini hedefleyen bir devlet politikası, yalnızca sayısal 
artışı değil, istihdam koşullarının niteliğini de dikkate almalı, ürettiği politikaların hangi sonuçlara yol 
açacağını öngörmeli, kadınlar için nasıl bir çalışma yaşamı sunacağını iyi hesap edebilmelidir. Öncelikle 
kadın istihdamını artıracağı varsayımıyla öne çıkarılan atipik çalışma biçimlerinin baskın hale gelme-
mesi, sadece alternatiflerden biri olarak sunulması önem taşımaktadır. Kadınların bu çalışma biçimlerini 
mecburiyet olarak görmeyip bir alternatif olarak seçebilmesinin ön koşulu ise kadınların aile ve hane 
içerisindeki ücretsiz bakım yüklerine çözüm getirmek, yeterli ve ulaşılabilir bakım hizmetleri sunmaktır. 
Kadınların annelikten ve diğer ev içi rollerden doğan sorumluluklarını gerekçe göstererek onları ikin-
cil bir işgücü grubu haline getirmek yerine, bu sorumlulukları erkeklerin kadınlarla eşit paylaşmasını 
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, uygulanması sağlanmalı ve yeterli, ulaşılabilir, kaliteli bakım 

hizmetleri sunularak kadınların iş ve aile yaşantılarını kendi seçimleri doğrultusunda oluşturmalarının 
koşulları yaratılmalıdır.  Yanı sıra kadınların doğum ve analık izinlerini fiilen kullanabilmelerini 
sağlayacak düzenlemeler üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yürütülmeli ve tedbirler alınmalıdır. Bu 
noktada, varsayımlar üzerinden hareket etmek yerine, politika geliştirme süreçlerine kadınların ve kadın 
örgütlerinin dâhil edilmesi gerekmektedir. 
Öte yandan, kısmi süreli çalışan kadınların ne kadarının gönüllü olarak bu statüde çalıştığı, ne kadarının 
ailevi yükler dolayısıyla çalışmaya mecbur kaldığı ve ne kadarının tam zamanlı iş bulamadığı düzenli 
olarak izlenmelidir.  Geçici statüde çalışan kadınlar ve kısmi süreli çalışan kadınların yoksulluk düzeyleri 
ve bu ka-tegorideki çalışan yoksulluğu riski de takip edilmeli ve politik hedefleme konusu yapılmalıdır. 
Ayrıca, cinsiyet temelindeki ücret farkının kadınlar ve erkekler ile atipik statülerle çalışan kadınlar ve 
erkekler arasında ne şekilde seyrettiği de takip edilmelidir.

 

KADIN İSTİHDAMINDA EĞRETİLEŞME EĞİLİMLERİ
vE ATİPİK İSTİHDAM GÜNDEMİ

KADIN İSTİHDAMINDA EĞRETİLEŞME EĞİLİMLERİ
vE ATİPİK İSTİHDAM GÜNDEMİ

12 13



 Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu

KEİG’in Kuruluşu Kadın emeği ve istihdamı konusu, kadına karşı ayrımcılığın en yaygın olduğu alan-
lardan biri olmasına rağmen yakın zamana kadar ne Türkiye’nin ne de kadın örgütlerinin gündemine 
yeterince girmişti. Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamamızla beraber, Sosyal Politikalar altında 
yer alan kadın-erkek eşitliği ve ayrı bir başlık olarak tanımlanan istihdam konusu, Türkiye’de daha 
fazla konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Bu süreçte, kadın istihdamı üzerine yapılan toplantıların 
ve yazılan raporların sayısında bir artış oldu. Ancak, bu toplantı ve raporlarda kadınların istihdamını 
arttırmaya yönelik olarak dile getirilen politika önerileri son derece yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle 
Kadın İstihdamı Zirvesi’nden sonra Mart 2006 tarihinde Kadın Örgütleri Ortak Basın Açıklaması başlığı 
altında bir basın açıklaması kaleme aldık ve kadın örgütlerinin imzasına sunduk. Bu basın açıklamasının 
ardından 2 Nisan 2006 tarihinde kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan bir grup kadın aktivist ve 
akademisyen, örgütlenme ve politika önceliklerini tartıştığımız bir toplantı yaptık. Kadın Emeği ve 
İstihdamı Girişimi (KEİG) bu toplantıda kuruldu.  24 Şubat 2007 tarihinde KEİG ülke çapında kadın 
örgütleri ve konuyla ilgili tarafların katıldığı Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı’nı düzenledi. 
Konferanstan sonra KEİG, kadın örgütlerinin üye olduğu bir platforma dönüştü.

 Niçin KEİG Platformu?

KEİG Platformu; emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin 
farklı alanlarında faaliyet gösteren 14 ilden 30 kadın örgütünün bir araya geldiği bir Platformdur. Temel 
olarak,  kadın emeği ve istihdamı alanında bilgi üretir ve çalışmalar yapar. Hedefi, kadınların çalışma 
yaşamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan işlere 
sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemek ve yeni politikalar oluşturmaktır. Bu politikaları 
oluştururken kadının ev içinde ücretsiz olarak yaptığı işlerin görünürleşmesine ve ev içinde ve dışında 
cinsiyete dayalı iş bölümünün aşınmasına yönelik bakış açısını belirler.

  

 KEİG Platformu Üyeleri

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD (ADANA) * Ev Eksenli Çalışan Kadınlar 
Çalışma Grubu* Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği/ KEİD * Türk Tabibler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu (ANKARA) * Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği (ANTALYA) * Koza 
Kadın Derneği (BURSA) * Çanakkale Girişimci Kadınlar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi * Elder Kadın El 
Emeğini Değerlendirme Derneği/ ELDER (ÇANAKKALE) * Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği/ 
GİKAD (DENİZLİ) * KAMER Vakfı * Selis Kadın Danışmanlık Merkezi * Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları 
Derneği / DOGÜNKAD (DİYARBAKIR) * Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği/ KA.DER Kadın 
Mühendisler Grubu * Kadın Sendikacılar Grubu * Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı/ KADAV * Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği *Petrol İş Kadın 
Dergisi * Türkiye Kadın Girişimciler Derneği/ KAGİDER * İmece Ev İşçileri Sendikası * Sosyal Kalkınma 
ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi/SOGEP (İSTANBUL/ KOCAELİ) * Buca Evka 1 Kadın Kültür ve 
Dayanışma Evi * Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi / ÇEKEV * İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İZMİR) * Mer-
sin Bağımsız Kadın Derneği (MERSİN) * Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (TRABZON)  Yaşam Evi 
Kadın Dayanışma Derneği (URFA) * Van Kadın Derneği/ VAKAD (VAN) * Kadın Emeği Çalışan Feminist 
Araştırmacılar/ KEFA
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* This article is written by Aslı Çoban with contributions from KEİG Platform.

 Where did we start from?

During the last couple of years, it has become further discernable that the state policies for promotion of 
women’s employment are stubbornly revolving around certain policy axes. Those axes may be identified 
as “the introduction of flexible work and atypical forms of employment”, “promotion of women’s entre-
preneurship”, and “partial regulation and institutionalization of some casual jobs and working schemes 
that have particularly been associated with women”. The tacid assumption, lying beneath that policy set, 
was that women’s employment can be effectively increased through flexibilization, entrepreneurship and 
casual employment/income generating activities:   

(1) It is constantly brought up that flexible work and atypical forms of employment are the fundamental 
tools in increasing the women’s emloyment. Some of the policy initiatives that is taken up recently within 
this context have been regulations women employed in the public sector to work part time for up to 5 
years after child birth, and those directing women in irregular and/or informal sectors to enter the work-
force via temporary employment agencies. Furthermore, the argument that“women themselves would 
rather like to work flexibly” has become more and more commonplace. This argument, which has kept 
appearing in several different contexts, is based on the well-known fictive narrative of the “good mother”, 
who wants to stay at home and take care of her children till s/he reaches school age. In view of that dis-
course, what we need is the creation of real alternatives that allow for motherhood to be experienced as a 
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personal choice, rather than this fiction naturalizing the withdrawal of women from all other areas of life 
once they become mothers, and placing upon them the unfair expectation of professing what are called 
“motherly duties”. At this point, it is critically important that these forms of paid work, described by 
the term “flexible”, and what are alternatively called atypical employment practices, are not forced upon 
people as obligations; but, are rather put in place as desirable alternatives in terms of attached employ-
ment and social security rights, career opportunities and income. Another indispensable precondition of 
instituting flexible employment as an alternative option is provision of accessible, institutionalized and 
high-quality care services to free women from familial burdens and support their choosing power.
(2) When it comes to the issue of increasing women’s employment, we may also become aware of a domi-
nant discourse and of attempts that focus on supporting women’s entrepreneurship. Although women’s 
entrepreneurship is an area that is immensely diversified in terms of services and initiatives, we may 
say that on a mass level it has mostly gone in the direction of trying to provide an answer to women’s 
search for income-generating activities, as the majority was unable to find any other paid employment 
alternative. Entrepreneurship promotion has thus come be an area where low profile jobs such as home-
based work and small-scale contract manufacturing are encouraged for women. At this point, we, as the 
Women’s Labour and Employment Initiative (KEİG) Platform, have already stated and shall continue to 
state our opinion that services and incentives with regards to women’s entrepreneurship should rather 
be provided to women with high occupational profiles, or those who can be called opportunity entrepre-
neurs (women who know the sector, who have access to certain resources, etc.), and that women who are 
looking to become necessity entrepreneurs1 should instead be directed into waged employment alterna-
tives.  
(3) On the other hand, another noteworthy policy direction has been passing partial resolutions in order 
to institutionalize already existing forms of employment belonging to women, who are inclined to work 
in a fragile, insecure, and non-continuous manner. Some new social security regulations were prepared 
with the suggested target of covering women domestic workers in the social security system; there is state 
support for the formation of cooperatives amongst women working in the agricultural sector, as well as 

1 Women who are necessity entrepreneurs do not choose entrepreneurship due to an opportunity in the market, or to some 
resource that they have access to as opportunity entrepreneurs do. Quite to the contrary, they find themselves within the field of 
entrepreneurship in a manner that has nothing to do with market or business rationality because they have no other alternatives 
in terms of wage earning activities.

women doing home-based work; a cash transfer system for familial care of elderly and handicapped pro-
vided some women carers in families a quasi-employment status. In view of the precarious work status of 
domestic workers, home-based working women, home-based women cooperatives, family care workers, 
employment status appears as a problematic issue and the rights and benefits attached to employment 
status are not accessible. There is clearly an urgent need for regulations that enable the recognition of and 
thus support for the employment status of workers on a legal basis. It is important that these regulations 
also aim to strengthen the worker and occupational identities of these employees. 

 The Risk of Precarization...

ın order to frame all of our evaluations with regards to the aforementioned general policy headings and 
choices, and to systematize our warnings and propositions accordingly, research studyhas been con-
ducted. This study, titled “The Relationship between Precarity, Precarious Employment and Atypical 
Employment in the Work Life,” aims to emphasize the very real risk facing women and women’s groups 
as the atypical forms of work, brought to our attention with the assertion that they can increase women’s 
employment rates, become prevalent and dominant. The risk here is that as these atypical forms of work 
become widespread, women may easily get stuck in ‘bad jobs’ – in other words, women face the risk of 
experiencing precarization in their work life. As we draw your attention to this risk, we hope to open 
up the issue of the quality of employment to discussion, as something that is as important as increasing 
women’s employment rates quantitatively. Here, we are aware of the presence of important lessons to be 
drawn from the experiences of other countries where women’s employment rates were raised drastically 
by way of spreading “temporary, part-time, and small-scale own-account work.” 
When we look at the definition of precarity that threatens to take hold once the “flexible and atypical” 
forms of work that have been encouraged in order to increase women’s employment rates completely 
dominate the field of women’s employment, we see that 5 separate characteristics are present all at once:  

(1) the person who enters the labour market has no alternative other than accepting the job being
 proposed; 
(2) this job does not carry the employee out of the conditions of poverty; 
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(3) it is difficult for the person to take any life decisions regarding the future, as they are faced with many 
uncertainties;  
(4) working conditions are poor in terms of health and security; 
(5) the employee has no chance of getting organized and/or being represented with her worker identity 
in any way. 
Precarity, which is defined with reference to the very current characteristics of bad jobs, and bad employ-
ment relations, is especially intense when it comes to certain employment and working relationships 
(Rossman, 2013): 

Precarious work relations include direct “temporary” contracts (which can become “permanently” 
temporary), “seasonal” contracts (which can flourish year round), agency work and other forms 
of outsourced, indirect, third parth or “triangular” relationships which obscure the relationship 
with the real employer; bogus self-employment as “independent contractors”, abusive “apprentice-
ships”, “internships” and “training” schemes; and the transformation of employment contracts 
into commercial contracts, through, for example, the creation of “cooperatives”, as in the Brazilian 
and Colombian sugar, palm oil and banana sectors (Rossman, 2013:25).

Spain is one of the countries that has achieved an increase in the rate of women’s employment mostly by 
way of generalizing temporary work. In Netherlands, this increase was achieved by way of supporting 
part-time work, while in Italy the strategy was to institutionalize many special employment statuses– in-
cluding self-employment. We believe that it is possible to make important deductions for the situation 
in Turkey by looking at these kinds of prior examples, since Turkey is about to follow a similar path with 
them. This is why we find it important to try to answer the question as to whether support for atypical 
employment resulted in the precarization of women’s employment in the above-mentioned countries. 

 How did Women’s Employment Rates Rise in Spain, Italy and the Netherlands? 

Employment rates of women in these countries have risen significantly since the 70’s. Amongst policies 
that encouraging work-life balance in order to increase women’s employment rates, child care services 

are what is of most vital importance for women. Yet, we see that these services have been developed more 
slowly vis a vis the policies supporting women’s employment increase. Thus, it has been the weight of 
care work within the household, which includes caring for children, that has constituted the greatest dis-
advantage for women’s inclusion in the labour market – especially since this kind of work is usually seen 
as the responsibility of women. 

The result of this disadvantage has been that women, 

(1) have a work life with intervals in the periods when their familial responsibilities increase like mar-
riage and child birth, sickness and accidents in family.
(2) Are considered secondary in the labour market due to assumed primacy of household roles in their 
lives. 

This fragile participation in labour market displayed by women has directed them towards atypical and 
flexible forms of labour concentrated in the secondary segments of the market. 

Not only does this situation determine the working conditions of individual women within the work 
force, but it also dictates the general perceptions and attitudes of the state and of employers with regards 
to the position and competence of women – as a category – within the labour market. Moreover, this also 
results in a decline in women’s negotiating powers within the labour market, and produces institutional 
continuity in labour relations and policies regarding the labour market over time. In this environment, 
atypical forms of employment and flexibilization have been established based on what are considered dis-
advantages for certain groups within the labour force (women, youth, immigrants, etc.), and it has spread 
as these groups became part of the work force.

When we look at these different countries, we see, for instance, that in Spain when women entered the 
work force and had to deal with the lack of care services, they tried to make up for this lack by way of 
grandmother care or by care labour of immigrant women for their children. Another method that wom-
en chose to manage this situation has been to postpone the age of first child birth. Casual employment 
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and temporary work became widespread in the country simultaneously with the great increases that took 
place in women’s employment rates. Temporary work quickly became prevalent amongst women, as well 
as in the youth and immigrant populations; and, as it has been impossible to limit its spread despite all 
the precautionary measures taken, Spain has come to have one of the highest rates of temporary work 
and casual employment in all of Europe. 

In Italy, we see that women have had discontinuous careers, chosen part time work, looked for solutions 
such as grandmother care or care labour of immigrant women in their efforts to reconcile their roles in 
work and family. Here, we observe a coexistence of temporary, irregular, casual, flexible employment and 
self-employment. Attempts to legally regulate uncontrollably fluctuating types of work and employment 
statuses in the labour market practice, have resulted in a complex system of employment relations. In this 
system, many different work and employment statuses and relations are defined on a legal and admin-
istrative level. The effort to include forms of non-standard employment in the employment and social 
security system has also failed. 

In Netherlands, the institutional child care and early child education services are mostly part-time, and 
eligibility is tied to employment criteria. This creates a serious care deficit, which is a problem for women 
in labour market. It is usually women themselves who try to close this gap by working part time, par-
ticularly in jobs known as “very small jobs” or “mini-jobs”. Due to the system of universal basic income 
guarantee, alternatively known as citizen’s income, and a variety of social welfare mechanisms within the 
Scandinavian system, rates of working poor is limited. In recent years, there has also been an increase in 
temporary employment, temporary employment agency employment, and self-employment 
in Netherlands.  
 
In short, when we look at the general outline of the situations that have emerged in Spain, Netherlands, 
and Italy after they have attempted to increase women’s employment rates essentially by way of tempo-
rary, part-time and self-employment, we see that the common result has been the creation of a labour 
market where women are largely disadvantaged. It is therefore important to examine the kinds of disad-
vantages produced by these policies adopted for increasing women’s employment rates. 

 The Disadvantages of the Strategy of Increasing Women’s Employment
 through Temporary Employment Schemes 

The main argument in favour of promoting temporary employment schemes is that contracts based on 
temporary employment relations increase the efficiency of the functioning of the labour force market by 
way of;

 (1) Facilitating transition from school to work, 
 (2) Enabling entry into the labour market in countries where occupational education and train 
 ing is meagre at best, 
 (3) Allowing for efficient screening in order to match up the demands of the employer and the  
 requirements of the job with the desires and talents of the work force, 
 (4) Raising the rates of entry into and exit from unemployment2, and thus lowering long-term  
 unemployment rates.

It has become evident, however, that all forms of temporary employment (working directly under a fixed 
term contract, working through temporary employment agencies, on-call work, seasonal work, casual 
employment, working with probation periods) contribute to segmentation in the labour force market, 
and thus limit the ability, especially of women – with the exception of a small, professional group – to 
transition into other forms of employment or better jobs. The only way in which it is possible to explain 
how some forms of temporary employment can indeed increase the efficiency of the labour force market 
is by looking at how it allows very young, recent graduates to gain work experience and receive on-the-
job training. Here, temporary employment does indeed help in terms of screening, and matching up em-
ployers with employees; but this is the only condition under which the reasoning provided for temporary 
employment in general is actually the case. When it comes to women who are of a certain age, on the 
other hand, it is highly probable that the five basic characteristics of precarization shall emerge during 
temporary employment. For this group, temporary work imposes itself as a form of employment with no 
other alternative, and it lowers the  chance they have to move into better jobs in the coming years. It also 

2 The rate of those who were unemployed a year ago, but are currently employed is called “the rate of exit from unemployment,” 
while the rate of those who were employed a year ago, but are currently unemployed is called “the rate of entry into unemployment.
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creates uncertainties with regards to the future, due to lack of job security and irregularity of earnings. 
It results in a disadvantaged work life in general, especially with regards to social security, and work and 
workers’ health and safety. It definitely does not contribute to human capital (and may instead result in a 
loss in this area), and it limits the possibility of labour organizing. In short, we may say that for women, 
temporary employment immensely raises the risk of becoming confined within lower market segments 
where there is a concentration of precarized forms of work and employment.   

Another characteristic of temporary labour is that it encourages numerical flexibility for businesses and 
for the labour force market in general, and thus prevents the implementation of other kinds of flexible 
work schemes. Numerical flexibility is the form of flexibility that is easiest to apply in the managerial 
sense; and so it usually blocks forms of internal flexibility known as more secure models of flexible work 
organization (or rather, flexicurity). As has been seen in the examples of Netherlands and Italy, regula-
tions aiming at legally ameliorating the conditions of employment under direct fixed term contracts may 
result in the spread of other temporary and/or atypical forms of work (such as employment through tem-
porary employment agencies and self-employment) across the entire labour market. International norms 
calling for an equalizing of the working conditions and job securities of temporary and permanent 
workers, on the other hand, may end up causing adeterioration in the conditions of those working under 
permanent contracts, as has been seen in the example of Spain. As a result, what temporary employment 
creates in both the labour market and in employers themselves is its own permanence – which is a state 
that they do not wish to give up, and a kind of resistance towards administrative-legal regulations. 
Temporary employment mostly emerges in the form of irregular employment, and it is based on the dis-
continuity in career, where there are certain periods of interruption in work life. In many models, a great 
majority of employees are unable to take advantage of unemployment insurance payments during the pe-
riods in which they are unemployed, and they are only able to keep up their social security accounts with 
their own contributions – and this, in the best case scenario. The necessity of having to find a new job as 
soon as possible may result on the part of the temporarily employed accepting jobs that they actually do 
not want.  

Temporary employment creates a very competitive labour market for those on temporary employment 

contracts. It sometimes becomes a must for employees to procure the necessary investments, education 
and production environment and equipment themselves in order to preserve and even boost their skills 
and abilities and to maintain their competence in the private sector.. Temporary employees are less able 
to attend the training programs organized in workplaces in comparison to permanent employees. They 
thus have to somehow obtain their skill trainings either by way of public services or from the private 
sector. This means that they need extra time and resources. That context of temporary employment is 
likely to result in a cycle of bad jobs that is hard to break. 

Temporary employment provides grounds in a de facto manner for employers to be able to fire employ-
ees in the case of marriage or child birth. It allows employers to circumvent the laws forbidding discrim-
ination in this area. Although there is no such a study focused on the case of women whose contracts are 
not renewed after child birth, it is commonly expressed that this is a prevalent practice, and that tempo-
rary employment is institutionalizing gender-based discrimination. 

 The Disadvantages of the Strategy for Increasing Women’s Employment Rates 
 by Promoting Part-Time Employment 

The argument that part-time work “especially allows for women to be able to manage both work and fa-
milial responsibilities at once” is commonly used in defending this form of employment. Part-time work 
is thus presented as something that is desired, a preference for employees, and especially for women 
employees. Two separate objections must be made to this claim. As may be observed, policy mix used 
in regulation of care services targeting child, sick, handicapped and elderly (including institutional care, 
work leave policies, and financial incentives and transfers) are being molded according to the demands 
of employees and of the market. However, women’s demands raised on the grounds of their responsibili-
ties regarding care and the family may also be interpreted as a demand for the development of effective 
care policy mixes, rather than a demand for part-time employment. What in practice, seeing family 
responsibilities as women’s demand for part-time employment without even considering providing an 
effective care policy mix ends up becoming is a public policy that openly rejects women’s full-time par-
ticipation in the work life. For women who work part-time, the two main reasons they do so is that they 
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are unable to find full-time employment and that they have familial responsibilities. Again, when we 
look at the countries where part time employment is dominant for women, we commonly see a deficit in 
services and support for family members in need of care. 
Secondly, part-time work signifies bad work and employment conditions, low income and an inability 
to benefit from the social security system. Part time jobs mostly emerge as temporary employment, and 
thus they also include the disadvantages associated with temporary employment as well. 

Especially in situations where part-time work has become the norm for women, we see that women 
who are part-timers continue to seek other complementary income generation ways to support their 
incomes. In countries like Spain, where part-time employment is prevalent, and the Netherlands where 
it has become dominant, it may be observed that the number of women with second jobs has exceeded 
that of men. This situation is enough to demonstrate that part-time employment (or self-employment) is 
not in and of itself a true preference, that it does not provide enough income for a decent life. 

Moreover, emergence of the regulations allowing for part-time employees to work overtime completely 
invalidates all the arguments in favour of part-time work as something that facilitates managing work 
and family life together. Part-time employment has thus become one of the exploitative forms of flexibil-
ity in the work life. 

It may be said that the application of regulations regarding temporary and part-time employment in a 
manner that prevents a loss of employment rights and benefits is the only example of a practice where 
part-time employment has actually been effective in creating a balance between life at work and life 
outside work

 The Disadvantages of the Strategy of Increasing Women’s Employment Rates 
 by Promoting Self-Employment 

Self-employment, i.e. micro and small-scale business entrepreneurships and income-generating activi-
ties, is one of the popular solutions in state policy discourse and practice for increasing women’s em-

ployment.  Self-employment and especially sub-sections of self-employment, practiced by self-employed 
without employing others, or those who work for a single client on order-based manner, is pretty vul-
nerable to precarization. Although there are claims that self-employment has become a thing of the past 
due to economic development and growing scale economics, serious dynamics supporting this kind of 
employment are definitely present in our day. Those working in domestic services, those home-based 
workers, and those working in project-based jobs are amongst the new-generation of self-employed. The 
position of those working in household services or of home-based workers is quite fragile within the 
labour force market, and it has already been examined at length by feminist scholars. Furthermore, there 
are also other micro economic tendencies towards substituting waged employees with own-account 
workers in view of the legal and administrative regulations that support status of waged employees with 
non-standard employment contracts and due to managerial pursuits of achieving more numerical flex-
ibility for businesses. The example of Netherlands is telling in that vein, since improvement of rights of 
agency workers was reportedly generated a managerial urge to replace those workers with own-account 
workers in return. 

Again, when own-account worker work for a single business and employer, the relation between parties 
is an employment relation rather than a business relation; and tend to be very exploitative for the work-
er, except for a small professional minority with high and rare qualifications. During periods of eco-
nomic crisis, prevalence of unemployment pushes some segments of unemployed into seeking chances 
in self-employment and small business development. . Majority of those groups enter these kinds of 
income-generating activities not because they have some kind of business idea or resource, but rather 
because of their general lack of other means. Hence, they usually end up exiting the market in a short 
period of time and under quite bad conditions. That group is named necessity entrepreneurs. Although 
there is a great variety in forms of employment within the category of self-employment, necessity en-
trepreneurs have certain common characteristics – which are the fact that these employees cannot take 
advantage of rights that arise from the working condition, they are marked by fragile labour relations, 
and they exhibit a tendency for self-exploitation. This situation renders the wide support for self-em-
ployment under the guise of encouraging women’s entrepreneurship quite problematic. There are alle-
gations that self-employment and entrepreneurship can make balancing work and family life easier for 
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women. However, it is quite clear that these claims are completely bogus in the face of the phenomenon 
of intense self-exploitation that marks these kinds of job. 

As a result, we may say that in countries where there is a prevalence of precarious employment statuses 
such as temporary and part-time employment, as well as self-employment, it is evident that these forms 
of employment are dominated by women. In cases where these forms of employment show internal 
variations, women work in even worse conditions. For women, entering atypical forms of employment 
that show a tendency towards precarization becomes a factor that makes it the transition into better jobs 
much harder. These forms of employment render the insecure models of flexibility quite widespread and 
permanent. Once this kind of prevalence emerges, it is quite difficult to limit precarious atypical em-
ployment – as has been demonstrated the examples from other countries.  

 By way of conclusion...

State policies aiming to create a mass scale increase in women’s employment need to refrain from seeing 
the issue of women’s employment solely on quantitative terms and start setting standards and targets for 
quality of jobs and employment of women. The state ought to prepare projections and be able to foresee 
the midd le and long term outcomes of the policies it adopts. Only doing this, accountability of state for 
its employment policies can be ensured.

Concomitantly, outcomes of the women’s employment policies drawing upon flexibilisation and sup-
porting atypical employment schemes are not far from being predictable in light of the experiences of 
other countries. 

First and foremost, it is important that the atypical forms of employment do not become dominant, but 
are rather kept as alternatives for women. The main prerequisite for that status is to free women from 
familial labour burden to an acceptable degree and raise their bargaining power as workers. That re-
quires provision of adequate and accessible care services. Instead of reducing women to being secondary 
groups within the work force by citing the pretext of “their responsibilities in motherhood and other 

domestic roles”, what must be done is to pass legal regulations that shall ensure that men share these respon-
sibilities equally with women. The legal regulations must then be implemented, and adequate, accessible, 
high-quality care services must be provided in order to allow women to shape their work and family lives 
according to their own choices but not according to their familial “necessities”. 

Birth and maternity leaves should also be made an item of monitoring in order to understand how far in 
practice women benefit from them.

It is important to include women and women’s organizations in the process of policy development rather 
than speculating on “women’s will”. (5) It is necessary to regularly monitor the share of involuntary women 
part-timers, the number of women part-timers settling for their employment status due to familial burdens, 
and because they are unable to find full-time employment. The poverty levels of women employed as tempo-
rary and part-time workers, share of working poor among them and the poverty risk this category of women 
workers face must also be tracked, and this figures should be made subject to employment policy targeting. 
It is also necessary to track how gender-based wage differences are, and how these change, between men and 
women, and between men and women working with atypical employment schemes. 
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 Women’s Labour and Employment Initiative (KEIG) Platform 

While women’s labour and employment is one of the areas in which discrimination against women is 
most prevalent, it was not really on the agenda of Turkey or of women’s organizations until recently. With 
the start of negotiations with the European Union, both the issue of gender equality, covered under the 
heading of Social Policies, and the issue of employment, defined under its own separate heading, came to 
be discussed at greater length in Turkey. In this process, an increase in the number of meetings and re-
ports on this matter also took place. The policy proposals being brought up in these meetings and reports 
in order to increase the women’s employment rate, however, still remained deeply inadequate. This is why 
we decided to write a press release titled the Joint Press Release of Women’s Organizations in March 2006, 
after the Women’s Employment Summit, and we opened this up to the signatures of women’s organiza-
tions. Following this press release, on the 2nd of April, 2006, a group of women activists and academics 
working in the field of women’s labour and employment came together, and held a meeting in which we 
discussed our priorities with regards to organizing and policies. The Women’s Labour and Employment 
Initiative (KEIG) was founded as a result of this meeting. On the 24th of February, 2007, KEIG organized 
a Women’s Labour and Employment Meeting attended by the relevant parties to the issue, and by women’s 
organizations from all parts of the country. After this conference, KEIG became a platform with various 
women’s organizations as its members. 

 Why KEIG Platform?

The KEIG Platform is a platform including 30 separate women’s organizations from 14 different provinces, 
all working on different aspects of the issue of gender equality – such as labour, male violence against 
women, and the political participation of women. Essentially, what it does is produce information and 
carry out activities in the field of women’s labour and employment. Its main goal is to influence policy-
making, and create new policies in this field, so that women may have a secure and permanent position 
within the work force, and find jobs with good working conditions that provide adequate income. While 
formulating these policies, it bases its perspective on rendering visible the unpaid labour expended by 
women within the household, and on transcending the gender-based division of labour both within and 
outside the home.

 KEIG Platform Members

Association for Solidarity with and Development of Housewives/ EVKAD (ADANA) * Work Group for 
Home-Based Working Women * Association for Women’s Education and Employment/ KEİD * Women’s 
Group of Union of Turkish Medical Doctors (ANKARA) *  Antalya Women’s Counseling Center and 
Solidarity Association (ANTALYA) * Koza Women’s Association (BURSA) * Çanakkale Women 
Entrepreneurs Production and Marketing Cooperative * Elder Association for the Utilization of Women’s 
Handcrafts/ ELDER (ÇANAKKALE) * Association for the Support of Women Entrepreneurs/ GİKAD 
(DENİZLİ) * KAMER Foundation * Selis Women’s Counseling Center * Association for Business Women 
in the East and Southeast/ DOGÜNKAD (DİYARBAKIR) * Association for the Education and Support 
of Women Candidates/ KA.DER * Women Engineers Group * Women Unionists Group * Women’s Hu-
man Rights New Solutions Association *  Women’s Solidarity Foundation/ KADAV * Blue Pencil Social 
Cooperation and Solidarity Association * Women’s Journal of the Petroleum Employees Union * Women 
Entrepreneurs Association of Turkey/ KAGİDER * Imece Domestic Workers Union * Center for Social 
Development and Gender Equality Policies/SOGEP (İSTANBUL/ KOCAELİ) * Buca Evka 1 Women’s 
Culture and Solidarity Home/ BEKEV * Çiğli Evka-2 Women’s Culture Home/ ÇEKEV * Izmir Women’s 
Solidarity Association (İZMİR) * Mersin Independent Women’s Association (MERSİN) * Black Sea 
Women’s Solidarity Association/ KarKad-Der (TRABZON)  * Home of Life Women’s Solidarity 
Association/ YASAM EVI (URFA) * Van Women’s Association/ VAKAD (VAN) * Feminist Researchers 
Studying on Women’s Labour/ KEFA
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